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العلي: رجال األمن مسؤولون عن مواجهة التحديات ومكافحة الفساد
استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، 
بديوان الوزارة امس، وبحضور وكيل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام ووكالء الوزارة 
املســاعدين واملديرين العامني ومساعديهم 
الذين قدموا التهنئة مبناسبة حصوله على 
الثقة األميرية الغالية لصاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظــه اهللا ورعاه، 

وتوليه حقيبة وزارة الداخلية.
وفي بدايــة اللقاء، رحــب الوزير العلي 
باحلضور ونقل لهم حتيات وتقدير صاحب 
الســمو األمير وســمو ولي العهد، حفظهما 
اهللا ورعاهما، ومتنياتهما ألبناء املؤسســة 
األمنية بالتوفيق ومواصلة العمل الدؤوب 
واالستمرار في بذل مزيد من اجلهد والعطاء 

من أجل هذا الوطن الغالي علينا جميعا.

كما شــدد وزير الداخليــة على ضرورة 
االلتزام بتوجيهات القيادة السياسية العليا 
في تطبيــق القانون على اجلميع ومكافحة 
الفساد واإلخالص في العمل ومواصلة التواجد 
في امليدان ملالمسة آمال وتطلعات املواطنني 
واملقيمني مبزيد من االنضباط وإحداث نقلة 
نوعية في العمل األمني املؤسســي من أجل 

أمن وسالمة اجلميع.
وأضــاف الشــيخ ثامر العلــي أن رجال 
األمن هم املسؤولون عن مواجهة التحديات 
واملخاطر والتصدي لكل من تسول له نفسه 
العبث بأمن البالد، متمنيا للجميع التوفيق 
والنجاح في أداء املســؤوليات املنوطة بهم 
من خالل جتســيد احتــرام القانون والعمل 

بروح الفريق الواحد.

خالل لقائه بالوكالء املساعدين واملديرين العامني بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام

الشيخ ثامر العلي متوسطا الفريق عصام النهام والفريق الشيخ فيصل النواف والشيخ مبارك سالم العلي واأللوية خالد الديني وجمال الصايغ والشيخ سالم النواف

عدد من املديرين العامني ومساعديهم

ملشاهدة الڤيديوالشيخ ثامر العلي خالل اللقاء األول الذي يجمعه بالوكالء املساعدين واملديرين العامني

اجلميع على  القانون  وتطبيق  السياسية  القيادة  بتوجيهات  االلتزام  إلى  دعا 

«الداخلية» إجناز ٢٫١٩٠٫٦٤١ معاملة خاصة باإلقامة أونالين
الداخليــة  أعلنــت وزارة 
عن اجنــاز٢٫١٩٠٫٦٤١ معاملة 
خاصة باإلقامــة منذ انطالق 
خدمة اجناز املعامالت اونالين 
وكمــا جاء في اجلــدول الذي 
ارفقته مع اخلبر فإن من بني 
هذه املعامالت التي اجنزت اون 
الين عدد ٢٠١٣٩ معاملة جتديد 
اقامــة للعاملــني فــي القطاع 
احلكومــي مــادة ١٧ و٤٩٧٩١٤ 
للعاملني فــي القطاع اخلاص 
مادة ١٨ و١٢٠٣٦٨ جتديد معاملة 
للعمالة املنزلية مادة ٢٠ وجرى 
معامــالت   ٢٧٧٦٠٩ جتديــد 
التحاق بعائل مادة ٢٢، وعدد 
٥٠٥ معامــالت جتديد لكفيل 
نفسه مادة ٢٤، وحتويل اقامة 
أشخاص او زيارة لهم الى املادة 
١٤ بواقع اجمالي بلغ ٦١٨١٠٢، 
فيما استفاد من القرار الوزاري 
ومدد اقامته او زيارته تلقائيا 
عدد ٥٤٦٧٠٨. وأكدت الداخلية 

ان للظروف الراهنة التي متر 
بها البالد في مواجهة انتشار 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
تدعو إلى تطبيق االشتراطات 
الصحية حرصــا على صحة 

معاملة، ودعت الى التواصل 
على البريد اإللكتروني اخلاص 
باإلدارة العامة لنظم املعلومات 
infogdis@moi.gov.kw في حالة 

أي استفسار.

املواطنني واملقيمني.
ونوهــت الــى أن إجمالي 
ما مت اســتقباله وإجنازه من 
إحصائيــة منصــة املواعيــد 
إلنهاء املعامالت هو ٥٩١٫٣٤٦ 

منها جتديد إقامة ٢٠١٣٩ للعاملني في احلكومة و٤٩٧٩١٤ في القطاع اخلاص و١٢٠٣٦٨ للعمالة املنزلية 

مواصلة اســتقبال املراجعني 
الراغبني في إنهاء خدماتهم عن 
طريق الـ «أونالين» عبر موقع 
الداخليــة اإللكتروني  وزارة 
www.moi.gov.kw، مشيرة الى 

إحصائية العمليات اخلاصة باإلقامة أونالين
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إخالء سبيل ٤ متهمني بـ«ضيافة الداخلية»
عبدالكرمي أحمد

قررت محكمة االستئناف 
أمس إخالء ســبيل أربعة 
متهمــني بقضيــة ضيافة 
الداخليــة وهــم: غصــون 
اخلالــد وإقبــال اخللفــان 
ومحمــد الكاظمــي ونــور 
الديــن الكتاتني بكفالة ١٠ 

آالف دينار لكل منهم.
وقررت الدائرة اجلزائية 
الثانية برئاسة املستشار 
نصر آل هيد، إحالة الدعوى 

املتهــم بهــا عــدد مــن األشــخاص بينهم 
مســؤولون في وزارتي الداخلية واملالية، 

إلى إدارة اخلبراء ملراجعة 
احلســابات واملصروفــات 
والفواتيــر، وإرجائها إلى 
الثالــث من مــارس املقبل 

لورود تقرير اإلدارة.
يذكر أن محكمة اجلنايات 
أدانــت غالبية متهمي هذه 
القضيــة بعقوبات حبس 
مــا  متفاوتــة،  وتغــرمي 
دعاهم الســتئناف احلكم 
للمطالبــة بإلغــاء إدانتهم 
والقضاء مجددا ببراءتهم، 
فيما استأنفت النيابة هذا 
احلكم ضد من حتصلوا على البراءة وأحكام 
مخففة للمطالبة بإدانتهم وتشديد عقوباتهم.

أحالت الدعوى إلى «اخلبراء» وأرجأتها إلى ٣ مارس

املستشار نصر آل هيد

«اإلطفاء»: إغالق ٦ منشآت إداريًا
نفذت قوة اإلطفــاء العام وبالتعاون 
مــع وزارة الداخليــة ووزارة الكهربــاء 
والمــاء وبلدية الكويــت والهيئة العامة 
للبيئة ومشــاركة الهيئة العامة للقوى 

العاملة، حملة في جنوب خيطان أسفرت 
عن إغالق ٦ منشــآت إداريا نتيجة عدم 
االلتزام باشــتراطات السالمة والوقاية 

من الحريق.


